
Maciek - 537 444 242

Nr zezw. Urzędu Wojewódzkiego 408

UKRAINA
TRUSKAWIEC ze zwiedzaniem Lwowa

HOTEL LEŚNA PIEŚŃ

CENA: 1530 zł                             TERMIN: 22-29.05.2020 r.

Świadczenia:
 przejazd autokarem (klimatyzacja, WC, barek, video)
 6 noclegów w Truskawcu w hotelu Leśna Pieśń
 6 śniadań, 5 obiadów, 5 kolacji, 1 obiadokolacja
 wieczór integracyjny z poczęstunkiem i muzyką na żywo
 codziennie dostęp do SPA (basen, jacuzzi, sauna, siłownia)
 park linowy obok hotelu
 opieka pilota i rezydenta, ubezpieczenie KL i NNW

PROPONOWANY PROGRAM
I DZIEŃ
Wyjazd ok. godz. 23.00, przejazd do Truskawca 
II DZIEŃ
Przyjazd do  Truskawca w godzinach porannych, zakwaterowanie,  czas  wolny (możliwość korzystania z
infrastruktury obiektu), ok. 13.30 obiad, czas wolny, ok. 18.30 kolacja, nocleg
III DZIEŃ
Śniadanie,  czas  wolny,  obiad,  ok.  14.30  wycieczka  w  góry  (Borysław/historia  słynnych  przemysłów
naftowych – kurort wód mineralnych Schodnica, powrót do hotelu, ok. godz. 18.30 kolacja, o godz. 20.00
przejazd do kawiarni „Perła Podkarpacia” na wieczór integracyjny, muzyka na żywo, alkohol, przekąski, ok.
godz. 23.00 powrót do hotelu, nocleg.
IV DZIEŃ
Śniadanie o godz. 9.00, ok. 10.00 wycieczka po Truskawcu z polskojęzycznym przewodnikiem, czas wolny
na mieście, powrót do hotelu, obiad, korzystanie z infrastruktury hotelu, ok.18.30 kolacja, nocleg
V DZIEŃ
Śniadanie,  czas  wolny  (korzystanie  z  zaplecza  SPA),  obiad,  godz.  14.30  przejazd  do  pobliskiego
Drohobycza,  spacer  po  mieście:  cerkiew  św.  Jura,  Wielka  Synagoga  zwana  Chóralną,  stare  miasto  z
rynkiem, ratusz z XVIII w., kościół św. Bartłomieja z dzwonnicą kościelną z 1551 r., dom Schultza, pomnik
Adama  Mickiewicza,  rezydencja  Rajmunda  Jarosza,  willa  Bianki,  pałac  Gartenbergów,  willa  Jana
Niewiadomskiego, czas wolny powrót do hotelu, ok. godz. 18.30 obiadokolacja, nocleg
VI DZIEŃ
Śniadanie,  przejazd  na  wycieczkę  do  rezerwatu  Tustań,  zwiedzanie  ruin  zamku  z  XIII  w,  przejazd  do
wodospadu Kamenka ze źródłami mineralnymi, wodospadami i grotami, spacer nad Martwe Jezioro z czarną
wodą – według miejscowych posiada magiczną moc. Powrót do hotelu, obiadokolacja, czas wolny, nocleg
VII DZIEŃ
Śniadanie, czas wolny, korzystanie z zaplecza SPA i pozostałej infrastruktury hotelu, obiad, kolacja, nocleg
VIII DZIEŃ
Śniadanie o godz. 8.00, o godz. 9.15 przejazd do Lwowa – krótki spacer po Starym Mieście, które w 1998 r.
zostało  wpisane  na  listę  światowego  dziedzictwa  UNESCO  (zobaczymy  m.in.: Katedra  Łacińska,  Kaplica



Boimów, Rynek z Ratuszem, kamieniczkami Czarną i Królewską,  Wały Hetmańskie, Plac Mickiewicza, Teatr
Opery i Baletu, dzielnica ormiańska z Katedrą Ormiańską), czas wolny, powrót do kraju i zakończenie imprezy
w godzinach wieczornych

Cena nie zawiera biletów wstępu do obiektów i przewodników lokalnych – ok. 130 zł
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